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Önemli Hatırlatma:

Veli-Öğretmen Görüşmeleri

Bir öğrencimiz evde ateş,
öksürük, ishal, tat / koku kaybı ya
da diğer solunum yolu belirtileri
gösterdiyse; okula
gönderilmeden önce mutlaka
bir sağlık kuruluşu tarafından
değerlendirilmelidir. Hekim
tarafından covid açısından sorun
olmadığı saptanırsa, aynı
hekimin yazılı onayıyla öğrenci
okula gönderilmelidir.
İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

11 Aralık Cumartesi günü yapılan 3 ve 4. sınıf veli
görüşmelerine katılan bütün velilerimize çok teşekkür ederiz.

PLEASE BE REMINDED:
Students showing symptoms of
fever, cough, diarrhea, loss of
smell / taste and/or other
respiratory conditions should be
taken to see a doctor. If the
doctor rules out any possibility of
covid, the student then can come
to school with a written notice
from that same doctor. Thank
you for your cooperation.

1 ve 2. sınıflarımızın velileri için veli - öğretmen görüşme tarihi
8 Ocak Cumartesi'dir.
Velilerimiz, Sınıf ve İngilizce öğretmenleriyle randevulu; Görsel
Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Rehberlik öğretmenlerimizle
ise açık ofis şeklinde görüşme
yapabileceklerdir. Takvimlerinize not
etmeyi unutmayın!
PARENT-TEACHER CONFERENCES
We would like to thank parents of our
3rd and 4th graders for attending the
parent-teacher conferences last
Saturday.
For Grade 1 and 2 parents, we will have the conferences on
Saturday, January 8th. Parents will be able to meet with their
Homeroom and English teachers on appointed times as well as
with Art, Music, PE and Counseling teachers on a drop-in basis.
Please remember to mark your calendars.

WHITE DAY
22 Aralık Çarşamba günü, Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimizle
gerçekleştireceğimiz Winter Assembly'de, hem kışın hem de
yeni yılın gelişini kutlayacağız. Öğrencilerimizin o gün okula beyaz
bir giysi ve/veya aksesuarla (atkı, şapka, vb.) gelmelerini rica
ediyoruz.
We will celebrate the coming of the winter season and the New
Year next Wednesday Dec. 22 at our K-4 Winter Assembly. We
would like all our students to come to school wearing something
white (top, scarf, hat, etc.) that day.
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K1 - Çınar Ağacı
K1 Çam Ağacı sınıfımız kış sebze-meyvelerini tanımaya
devam etti ve sıcak-soğuk kavramlarını örneklerle
somutlaştırdı.
K1 students continued to explore winter fruit and
vegetables this week. Through hands-on activities children
inquired the concepts of hot and cold.

K2 - Limon Ağacı
K2 Limon Ağacı sınıfı bu hafta ışık odamızı kullarak harika bir aktivite ile buluştu. Kış teması
kapsamında kar taneleri ve özelliklerini inceleyen miniklerimiz; kar tanelerinin her birinin
farklı olduğunu, en çok hangi ülkeye kar yağdığını öğrendiler; sonrasında ışık odasına
giderek, ışık masasında farklı kar tanelerini gözlemlediler.

K2 group students had a wonderful time working in the light room this week. Children first
learnt about the snowflakes and how each snow flake is unique. Then they found about
the places in the World with the most number of snowy days. Finally they went into the
light room to observe different snowflakes on the light table.
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları
K3 sınıflarımızla 10’arlı ritmik sayma çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Şarkılar eşliğinde öğrendiğimiz 10’arlı ritmik
saymamızı somut nesnelerle pekiştirmek adına 10’lu
sayıların olduğu basamakları sıraya koyarak eğlenceli bir
oyun oynuyoruz. Etkinliğimizde sıra olma ve sıralama
kazanımlarını da tekrar ediyoruz.
Our K3 classes continue to practice skip counting by 10.
We made up songs to sing along as we skip count objects
by 10. It is so much fun to practice counting and learning
ordering skills at the same time.

"En sihirli anahtar sevgidir'"
K3 sınıflarımız bu hafta "ait hissetiklerim" tema başlığıyla
bağlantılı olarak; çantalarındaki eşyalarını ve bu eşyaların
onlar için neden önemli olduğunu tartıştılar. Ait
hissetmenin sadece nesnelere bağlı olmadığını belirterek,
sevgi bağının ait hissetmenin en önemli unsuru olduğunu
beyin fırtınası yoluyla keşfettiler. Çocuklarımız ailelerinden,
evlerinden, arkadaşlarından ve onlarla yaşadıkları
anılardan bahsettiler. Daha sonra taş boyama tekniği ile
evlerini taşın üstüne resmettiler.
Love is a magical key...

K3 öğrencilerimiz İngilizce
etkinliklerinde "My Family" itemasını
devam ettirdiler. Farklı aile üyeleriyle
ilgili şarkılar ve danslar öğrendiler.
Kendi yakın ve uzak aile üyelerinin
fotoğraflarını arkadaşlarıyla paylaştılar
ve aile ağaçlarını yaptılar.

K3 groups have moved on to their unit on "belonging".
Children shared the contents of their school bags with
their friends and explained why their belongings were
important for them. They then talked about unphysical
belongings such as love and connection. They shared
memories about their loved ones, their homes and friends.
They they painted their homes on small rocks.

As they moved further onto the theme of "My Family"
in English, K3 classes learnt songs and dances about
the different family members. The students did show
and tell where they showed and explained to their
classmates all their different immediate and extended
family members using photographs. Everyone also
made their own family tree.
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Permakültür Güncesi / Permaculture Diary
Bu hafta permakültür saatinde Anaokulu öğrencilerimiz ıhlamur çayıyla tanıştılar. Ihlamurun yapraklarının ve
çiçeğinin kokusunu deneyimlediler. Eco-House'ta ıhlamurun çayının nasıl yapıldığını adım adım uygulayarak
keşfettiler. Ihlamurun faydalarından bahsederek, hazırladıkları ıhlamur çayını afiyetle içtiler.
Okulumuzun tavşanlarının kafeslerinin artık onlara küçük geldiğini gözlemleyen İlkokul permakültür kulübü
öğrencilerimiz ise okulumuzun teknik servisinin yardımı ile kafesi büyütmeye karar verdiler. Tavşanların
yaşam alanlarını düşünerek tüneller planlayan öğrencilerimiz uygun materyalleri seçip tasarımlarına
başladılar.
During their permaculture hour, Kindergarten students explored the linden herb. Students smelt the herb's
leaves and flowers. They followed the instructions to make linden tea at their Eco-House. While enjoying their
tea, they also talked about the benefits of this family herb.
Primary School Permaculture Club students on the other hand, realized that the cage where we keep school
rabbits is not big enough. Students invited the technical staff on site and discussed about extending the
cage by building rabbit holes and tunnels.

Yerli Malı Haftası
12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları
Haftası'nı okulumuzda farklı seviyelerde, çeşitli
etkinliklerle idrak ettik.
1. Sınıf öğrencilerimiz, bulunduğumuz bölgede
yetişen farklı sebze-meyveleri araştırdılar ve
hazırladıkları saksılara çeşitli sebze tohumları
ektiler. Sınıflarında baktıkları bu tohumların fideye
dönüşmesini heyecanla bekleyen miniklerimiz
saksıların sulama ve bakımını da üstlendiler.
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Yerli Malı Haftası kapsamında 2. sınıf öğrencilerimiz ise bir
"zeytin kurma etkinliği" gerçekleştirdiler.
16 Aralık Perşembe günü, Olivurla Zeytin ve
Zeytinyağları'nın kurucusu, velimiz Pelin Omuroğlu'nu
konuk eden 2. sınıflarımız, Sayın Omuroğlu'ndan zeytinin
öyküsünü ve yalnızca Urla-Karaburun yarımadasında yetişen
"hurma" türü zeytinin özelliklerini dinlediler. Öğrencilerimiz
sonrasında, kendi getirdikleri kavanozlara, okulumuzdan
topladığımız delice ve salamuru tipi zeytinleri kurdular.
Öğrencilerimiz kurdukları zeytini 6 hafta boyunca her gün
çalkalamaları ve tuzunu kontrol etmeleri gerektiğini
öğrendiler. Sayın Omuoğlu'nun getirdiği farklı zeytin ve
zeytinyağı çeşitlerinden tattılar.
Çocuklarımızın bu ölümsüz ağacı daha yakından
tanımalarına ve kendi zeytinlerini kurmalarına destek veren
sevgili velimiz Pelin Hanım'a en içten teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Yerli Malı Haftası'nın kapanışını ise 4. sınıf
öğrencilerimiz Cuma günü gerçekleştirdikleri
sunumlarla yaptılar. Ülkemizde yetişen farklı meyve ve
sebzelerin kostümlerini giyen 4lerimiz, küçük gruplar
halinde Anaokulu ve İlkokul sınıflarımızı ziyaret ederek
arkadaşlarına yerli tarımın önemi konusunda
farkındalık kazandırdılar.

As part of the "Saving, Investment and Local Goods Week" Kindergarten and Primary School students held
different activities. 1st grade students planted local seeds in pots and signed up to look after the seeds until
they grew. 2nd graders hosted one of our parents, Ms. Pelin Omuroglu who owns an olive oil business and
found out about local olive trees from her. Later they made their own olives with guidance from their guest.
Finally, 4th grade students visited Kindergarten and Primary School classes in groups explaining to their
friends how local goods are important.
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